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Mühendislik Fakültesi Danışman Hoca Toplantıları 

 

SDÜ Mühendislik Fakültesinin farklı bölümleri tarafından Danışman Hoca toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin toplam mevcutlarına kıyasla daha az sayıda 

toplantılara katılım gösterdikleri görülmekle birlikte, düzenlenen toplantılara ait duyuru/katılım 

bilgileri ve bu toplantılarda görüşülen konulara dair Hocalar tarafından hazırlanmış olan tutanaklar ekte 

sunulmuştur.  

Çevre Mühendisliği Bölümü Hocaları tarafından danışmanı oldukları öğrencilere Danışmanlık Toplantı 

tarihleri hakkında önce bir bilgilendirilme yapılmış ve buna müteakip yüzyüze/online olmak üzere 

18/02/200 ile 24/02/2022 tarihleri arasında çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Katılım olan 

toplantılar da Eğitim ile ilgili yönerge/yönetmelikler, staj uygulamaları, ders seçimleri, çift/yan dal 

programları, kariyer planlamaları, ders seçimleri ve Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları 

vb. Konular hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hocalarının düzenlediği yüzyüze/online Danışmanlık 

toplantılarında katılımın Doç. Dr. Remzi Arslanalp Hocanın toplantısında sağlandığı görülmüştür. 

25/02/2022 tarihinde düzenlenen toplantıya 10 öğrenci katılım göstermiştir. Toplantıda Öğrenci Bilgi 

Sisteminin kullanımı, öğrenci değişim programları vb. konular üzerinde öğrenciler bilgilendirilmiştir. 

Gıda Mühendisliği Bölümünce 23/02/2022 ile 25/02/2022 tarihlerinde yüz yüze düzenlenen 

Danışmanlık toplantılarına bir katılım sağlanamazken, 26/02/2022 tarihinde   Teams üzerinden 

gerçekleştirilen toplantıya 2 öğrenci katılım göstermiş ve yurt dışı çalışma olanakları, kariyer 

planlamaları ve lisans üstü eğitimler hakkında öğrencilerin talepleri/istekleri doğrultusunda bir 

bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

İnşaat Mühendisliği Bölümünün 18/02/2022 ile 03/03/2022 tarihleri arasında  yüzyüze ve online olarak 

gerçekleştirdiği Danışmanlık toplantılarında ise, katılım gösteren öğrencilere genel bir bilgilendirmenin 

yapıldığı (dersler, stajlar, öğrenci yönetim sistemi vb.) ve öğrencilerden gelen soruların cevaplandırıldığı 

belirtilmektedir.  

Kimya Mühendisliği Bölümü 22/02/2022 ile 09/03/2022 tarihleri arasında  yüzyüze ve online olmak 

üzere Danışmanlık toplantıları düzenlemiş ve katılım gösteren öğrenciler stajlar, lisans sonrası 

programlar, kişisel gelişimleri, kariyer planlamaları, lisans dersleri, değişim programları vb. hususlar 

hakkında bilgilendirilmiş ve öğrencilerden gelen sorular cevaplandırılmıştır. 

Makina Mühendisliği Bölümünün 23/02/2022 ile 25/02/2022 tarihleri arasında düzenlediği 

Danışmanlık toplantılarında ise  kol ders seçimleri, stajlar, ön koşullu dersler, bitirme ödevleri, 

seminerler vb. konular hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve öğrencilerin soruları cevaplanarak, 

talepleri dinlenmiştir.  


